
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
De invloed van sociale cognitie op pesten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Charlotte Strøm 
9534121 
Bachelorthese 
Vakgroep Ontwikkeling psychologie 
Universiteit van Amsterdam 
 
Begeleidster: Dr. B. Jansen 
 
Juni, 2009 

 
 



 2

 
 

 
INHOUDSOPGAVE 

 
 
Inhoudsopgave     2 
                  

 
 

Samenvatting     3 
   
 
Inleiding      4 
 
 
1. Agressief gedrag     6 
    
 
2. Pestgedrag      7                 

 

3. Sociale cognitie          7                                                

 

     3.1 Sociale informatieverwerking en agressie            8                                                

     

     3.2 Onderzoek naar sociale informatieverwerking en pesten      10                                              

      

     3.3 Theory of mind en pesten    12 

                     

4. De samenhang tussen morele emoties, empathie en pesten  14  

 

Conclusie      18 

      

Literatuurlijst     20 

       
 
 

 
 
 
 



 3

 

 

Samenvatting 

 

In deze literatuurstudie is gekeken naar de invloed van sociale cognitie op pesten. Aan de hand van 

twee prominente theorieën binnen de sociale cognitie, de theorie van sociale informatieverwerking 

en theory of mind, is de volgende probleemstelling aan de orde geweest: “Zijn kinderen die pesten 

sociaal meer of minder ontwikkeld dan hun leeftijdsgenoten?” Het eerste model veronderstelt dat 

kinderen die pesten een beperking hebben in de sociale informatieverwerking. 

Een aantal wetenschappelijke publicaties heeft de samenhang tussen deficiënties in de sociale 

informatieverwerking en pesten aangetoond. Het tweede model veronderstelt, in tegenstelling tot 

het eerste, dat in sommige gevallen van pesten sprake is van een intentie. Dit model veronderstelt 

dat sommige pesters zeer bekwaam zijn in sociale situaties, maar dat ze hun sociale intelligentie 

gebruiken voor machiavellistische doeleinden. Uit onderzoek bleek er een positieve correlatie te 

bestaan tussen pesten en sociale intelligentie. Omdat de modellen van sociale cognitie geen 

sluitende verklaring bieden voor pestgedrag werd ook gekeken naar de rol van de morele emoties en 

empathie bij pestgedrag. Uit resultaten bleek morele terugtrekking samen te hangen met pestgedrag. 

Verder werd een correlationeel verband aangetoond tussen pesten een empathische responsiviteit. 

Kinderen die meer empathie hebben, blijken minder betrokken bij pesten, dan kinderen die lager 

scoren op empathie.  

Vervolg onderzoek zou gericht moeten worden op de verder exploratie van sociaal intelligente 

pesters, morele emoties en empathie.  
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Inleiding 

 

 “Wie is het lelijkste meisje in de klas?”, roept Heidi, “Dat is Marie”, antwoordt een 

jongen. Iedereen kijkt Marie aan. Zij rent snel de klas uit voordat iemand haar tranen ziet. 

 

Pesten is de meest voorkomende vorm van agressie tussen schoolgaande kinderen. 

Pesten tussen kinderen is geen nieuw fenomeen, maar is voor veel schoolgaande kinderen een 

dagelijks terugkerende gebeurtenis. Fekkes, Pijpers & Verloove, S. P. (2005) onderzochten de 

prevalentie van pesten op Nederlandse scholen. In dit onderzoek, waaraan 2766 kinderen van 32 

basisscholen meededen, bleek dat pesten een veelvoorkomend probleem is. Uit de resultaten van dit 

onderzoek bleek dat 16 procent van de kinderen tussen 9 - 11 jaar regelmatig werden gepest. Meer 

dan 10 procent van de kinderen werd meer dan één keer per week gepest. Zes procent bleek 

meerdere keren per week tot bijna dagelijks zelf actief te pesten. Van alle kinderen gaf 37 procent 

aan zelf tenminste één keer het afgelopen schooljaar te hebben gepest.  

Pesten kan vergaande problemen veroorzaken in het sociaal, emotioneel en geestelijk 

functioneren van zowel het slachtoffer als de dader (Gladstone, Parker & Malhi, 2006). Uit 

onderzoek blijkt onder andere dat kinderen die slachtoffer zijn van pesterijen hogere niveaus van 

depressie en angsten hebben en dat deze problemen kunnen aanhouden in de volwassenheid 

(Gladstone et al.,2006). Pestgedrag daarentegen is gerelateerd aan lage schoolprestaties, anti- 

sociale ontwikkeling en delinquentie (O´Brennan, Bradshaw & Sawyer, 2007).   

Gezien de hoge prevalentie en de potentiële schade die pesten kan hebben op kinderen is het van 

belang de achterliggende oorzaken van pestgedrag bij kinderen te identificeren.   

Een mogelijke oorzaak van pestgedrag wordt gezocht in de sociale cognitie en is gebaseerd 

op de veronderstelling dat sociale cognitie de factor is die tot sociaal gedrag leidt (Crick & Dodge, 

1994). Crick en Dodge (1994) hebben onderzoek gedaan naar de samenhang tussen sociale cognitie 

en antisociaal gedrag. Eén van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek is het identificeren van 

bepaalde beperkingen in de sociale cognitie van antisociale kinderen. Aan de hand van het sociale 

informatieverwerkingsmodel (SIP) werd aangetoond waarom antisociale kinderen agressief 

reageren in sociale situaties met andere kinderen. Volgens het SIP-model maken antisociale 

kinderen dus fouten in hun sociale informatieverwerking vanwege een vijandige attributiefout 

waardoor ze situaties agressiever interpreteren en daardoor met agressie responderen. Volgens deze 

visie zou pestgedrag ontstaan als gevolg van hetzelfde deficiet in het sociale 
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informatieverwerkingsproces als kinderen met antisociaal gedrag ( Sutton, Smith & Swettenham, 

1999). Vraag is echter of de theorie van agressieve kinderen zomaar toegepast kan worden op het 

gedrag van kinderen die pesten. Hoewel pesten een agressieve daad is, impliceert dit niet dat 

kinderen die pesten en antisociale kinderen een homogene groep vormen. 

Sutton et al. (1999) hanteren het idee dat pesten verschilt van andere agressieve daden. Deze 

veronderstelling baseren ze op het feit dat de context en het doel van pesten anders zijn en dat er bij 

pesten andere vaardigheden worden gebruikt dan bij andere agressieve daden. Pesten gebeurt 

meestal in nabijheid van anderen en wordt gebruikt om de positie van de pester(s) te versterken. Dit 

vereist vaardigheden om de gedachten van anderen te begrijpen en te manipuleren. Volgens Sutton 

et al. (1999) is het daarom aannemelijk dat kinderen die pesten beschikken over een goed 

ontwikkelde sociale intelligentie, waardoor ze manipulatief kunnen zijn en andere kinderen naar 

hun hand kunnen zetten. Pestgedrag volgens deze visie is dan eerder het gevolg van een gebrek aan 

empathie dan het gevolg van een foutieve informatieverwerking (Sutton et al. 1999). 

In de lijn van bovengenoemde theorieën zal deze these toegespitst worden op de rol 

van sociale cognitie bij pestende kinderen. Meer inzicht in deze rol is van klinisch belang, gezien 

het feit dat pesten potentiële negatieve gevolgen heeft voor het sociaal-emotioneel functioneren van 

het kind. Een dergelijk inzicht biedt uiteindelijk de mogelijkheid om betere interventieprogramma´s 

te kunnen ontwikkelen teneinde pesten te verminderen en te voorkomen. 

De centrale vraag van deze these luidt: “Zijn kinderen die pesten sociaal meer of 

minder ontwikkeld dan hun leeftijdsgenoten?”     

In de eerste paragraaf wordt het fenomeen agressief gedrag beschreven omdat 

pestgedrag gezien kan worden als een variant hiervan. Vervolgens wordt het fenomeen pestgedrag 

beschreven en de definitie hiervan gegeven. Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden wordt in 

paragraaf 3 dieper ingegaan op de modellen van sociale cognitie: Het model van de sociale 

informatieverwerking en het model van Theory of mind. Omdat zal blijken dat modellen van 

sociale cognitie geen sluitende verklaring bieden voor pestgedrag wordt in de laatste paragraaf 

gekeken naar de rol van de morele emoties en empathie op pestgedrag. Deze these wordt afgesloten 

met een concluderend antwoord op de centrale vraag, en suggesties voor verder onderzoek.    
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 1. Agressief gedrag 

 

In de huidige literatuur over agressie blijken uiteenlopende definities van het 

fenomeen agressie te bestaan. Een beknopte omschrijving werd gepresenteerd door Anderson en 

Bushman (2002): “ Menselijke agressie is een handeling gericht op een ander individu en wordt 

uitgevoerd met de intentie te schaden.” (Griffin en Gross, 2004). Binnen agressieonderzoek worden 

verschillende subcategorieën van agressief gedrag gehanteerd, waaronder reactieve en proactieve 

agressie, relationele agressie en directe agressie. 

Reactieve agressie, dat de theoretische wortels heeft in de frustratie-agressie theorie, wordt 

gekenmerkt door een boze defensieve reactie op frustratie of provocatie (Crick & Dodge, 1994). 

Proactieve agressie wordt gekenmerkt door bewust gedrag dat doelgericht, koudbloedig en 

dominant is. Vanuit het perspectief van sociaal leren heeft het individu, gebaseerd op eerdere 

successen, geleerd dat het agressieve gedrag een doeltreffende middel is voor het vervullen van 

verlangens (bijvoorbeeld anderen dwingen of het bezitten van een object). Twee soorten van 

proactieve agressie worden onderscheiden. Instrumentele agressie (vaak gekenmerkt door het 

verovering van een object, bijvoorbeeld een stuk speelgoed) en pesterijen (meestal in de vorm van 

agressie gericht op een ander individu in de poging te domineren en te intimideren). (Griffin et al., 

2004). Directe agressie wordt gekenmerkt door openlijk confronterend gedrag richting anderen, 

zoals lichamelijk geweld of schadedreiging. Directe agressie omvat fysieke agressie en verbale 

dreiging eigendom te vernietigen. Relationele of indirecte agressie leidt niet tot een confrontatie 

tussen de agressor en het slachtoffer. Relationele agressie wordt gekenmerkt door uitsluiting of 

afwijzing van de sociale groep of het verspreiden van geruchten in de sociale omgeving. Hoewel de 

effecten van relationele agressie waarschijnlijk net zo schadelijk zijn voor de slachtoffers, is 

relationele agressie pas in het laatste decennium onderwerp geworden van psychologisch 

onderzoek. De progressie van onderzoek op dit gebied heeft geleid tot het onderzoek  

van de verschillende subcategorieën van agressief gedrag inclusief het specifieke agressieve gedrag 

dat pesten wordt genoemd (Griffin et al., 2004). 
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2.Pestgedrag 

 

In deze paragraaf wordt de meest gehanteerde definitie van pesten toegelicht en zullen 

de verschillende vormen van pestgedrag worden beschreven. 

Empirisch onderzoek naar pestgedrag begon in Scandinavië in de vroege zeventiger jaren, maar pas 

in 1980 en het begin van 1990 kreeg pesten onder schoolkinderen meer internationale aandacht,  

onder andere in Australië en de Verenigde Staten  (Olweus, 2003).  

In de literatuur wordt pesten gezien als onderdeel van het overkoepelende concept van 

agressie (Griffin & Gross, 2004). Een van de meest erkende definities van pesten is bedacht door 

Olweus (1993), die beschouwd kan worden als een pionier op het gebied van onderzoek naar 

pestgedrag. Volgens deze definitie is pesten een serie van intentionele, herhaalde gebeurtenissen. 

Het wordt gedaan met de intentie de ander pijn te doen en gebeurt vaak in situaties met een 

ongelijke machts- of statusverhouding. Pesten is een sociaal fenomeen dat plaats vindt binnen een 

vaste groep (bijvoorbeeld een schoolklas) die het slachtoffer weinig kans biedt te ontsnappen aan 

zijn belager en de pester krijgt vaak steun van leden uit de groep (Olweus, 2003). Pesten kan, zoals 

in de vorige paragraaf onder agressie reeds beschreven, worden uitgevoerd op een directe en 

indirecte of relationele manier en op een proactieve of reactieve manier (Griffin & Gross, 2004). 

 Een van de doelstellingen van onderzoek naar pestgedrag is het identificeren van de 

risicofactoren voor het verrichten van pestgedrag. Zoals genoemd in de inleiding wordt een 

dergelijke mogelijke factor gezocht in de sociale cognitie, gebaseerd op de veronderstelling dat 

sociale cognitie een belangrijk factor is bij het vertonen van sociaal gedrag. In de volgende 

paragraaf zal het concept sociale cognitie kort worden toegelicht. Vervolgens zullen de theorieën 

over sociale cognitie en het verband met pesten worden beschreven.   

 

 3. Sociale Cognitie 

 

Onder sociale cognitie wordt het denken over de sociale werkelijkheid verstaan. Denken en 

waarnemen beïnvloeden de wijze waarop iemand sociale situaties interpreteert en beïnvloeden 

daarmee ook iemands sociale gedrag. Sociale cognitie is belangrijk voor het begrijpen van eigen 

gedrag en het gedrag van anderen, omdat het inzicht geeft in hoe mensen denken, voelen en zich 

gedragen en waarom zij dit doen. De ontwikkeling van sociale cognitie is een noodzakelijke 

voorwaarde voor de ontwikkeling van het normbesef, het geweten en voor de ontwikkeling van 
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sociale competentie (Brewer & Crano, 1994). Sociale vaardigheden zijn dus een product van sociale 

cognitie.  

 

3.1 Sociale informatieverwerking en agressie 

 

Een model binnen de sociale cognitie is het model van Social Information Processing (SIP- 

model) (Crick & Dodge, 1994). Afgeleid van Piaget´s cognitieve model gebruiken Crick en Dodge 

(1994) het concept van schema´s om het gedrag van kinderen in inter-persoonlijke domeinen te 

verklaren. Crick en Dodge (1994) benadrukken het feit dat schema´s stabiele structuren zijn waarin 

kinderen percepties van zichzelf, hun ervaringen in het verleden en hun verwachtingen voor de 

toekomst opslaan. Gebaseerd op ervaringen uit het verleden beïnvloeden schema´s derhalve de 

percepties en reacties op nieuwe gebeurtenissen. Het sociale informatieverwerkingsmodel heeft 

grote invloed gehad op onderzoek naar de ontwikkeling van antisociaal gedrag. Volgens het model 

van sociale informatieverwerking is het sociale gedrag van kinderen een functie van de 

opeenvolgende stapsgewijze verwerking van een sociale situatie. Het sociale 

informatieverwerkingsmodel onderscheid zes stappen. 

 

1. Codering. Informatie uit de sociale omgeving wordt waargenomen en gecodeerd.  

2. Interpretatie. Representatie en interpretatie van de gecodeerde informatie.  

3. Doelselectie. Na de interpretatie van de situatie wordt een bepaald doel of bepaalde uitkomst 

geselecteerd voor deze situatie.  

4. Responsgeneratie. Zoeken naar reactiemogelijkheden in het geheugen. De keus wordt beïnvloed 

door de interpretatie en het geselecteerde doel of de verwachte uitkomst.  

5. Responsselectie. Kiezen van reacties op basis van wat het kind naar verwachting denkt dat het 

beste uitpakt.  

6.Uitvoering. De gekozen reactie wordt gedragsmatig uitgevoerd. 

   

Wanneer een reactie is uitgevoerd begint het proces weer opnieuw. Kundige verwerking van elke 

stap leidt, volgens de hypothese, tot bekwaam gedrag binnen een sociale situatie. Daarentegen leidt, 

eveneens volgens de hypothese, een foutieve of ontoereikende verwerking tot afwijkend sociaal 

gedrag (Crick & Dodge, 1994). Onderzoek op het gebied van individuele verschillen in het sociale 

informatieverwerkingsproces heeft aangetoond dat antisociale kinderen sociale situaties waarnemen 
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en interpreteren op een manier die de kans vergroot dat ze daarop reageren met agressie (Crick & 

Dodge, 1994). Bij antisociale kinderen wordt in sociale situaties te veel aandacht geschonken aan 

agressieve informatie en wordt relevante informatie over het hoofd gezien (stappen 1 tot en met 3). 

De betekenis van de situatie wordt anders gerepresenteerd en geïnterpreteerd: De intentie van de 

ander wordt fout beoordeeld en sneller gezien als vijandig (stap twee uit het SIP-model). Agressieve 

kinderen kiezen vaker reacties die afbreuk doen aan een relatie zoals competitie en vergelding (Stap 

5 uit het SIP-model). Ook genereren agressieve kinderen minder constructieve reacties en het 

aandeel van agressieve reacties is hoger (stap 4 Uit het SIP-model) (Crick en Dodge, 1994). 

Tenslotte kiezen agressieve kinderen vaker reacties die afbreuk doen aan een relatie zoals 

competitie en vergelding (stap 5 uit het SIP- model) (Crick en Dodge, 1994). Bovendien is er aan de 

hand van het SIP-model aangetoond dat reactieve en proactieve agressie ook gepaard gaat met 

fouten in bepaalde stappen van het model. Crick en Dodge (1996) hebben onderzoek gedaan naar 

proactieve en reactieve agressie en sociale informatieverwerking bij 692 kinderen tussen 9 en 12 

jaar oud. Uit dit onderzoek bleek dat reactieve agressieve kinderen fouten maken in het 

interpreteren van sociale informatie, stap twee van het model. Proactieve agressieve kinderen kiezen 

vaker een agressieve reactie omdat ze een positieve uitkomst verwachten, stap 5 in het SIP-model. 

Verder bleken proactieve agressieve kinderen agressie en de consequenties van agressie als meer 

positief te evalueren dan niet agressieve leeftijdsgenoten (dit zijn fouten die gerelateerd zijn aan 

stap 3, 4 en 5 in het SIP-model).  

Afgeleid van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat antisociaal gedrag en reactieve en 

proactieve agressie verband houden met fouten in bepaalde stappen van het SIP-model. Afgezien 

van het feit dat pestgedrag gerelateerd is aan agressief gedrag is het aannemelijk dat pestgedrag net 

als agressief gedrag misschien samenhangt met een foutieve verwerking van sociale informatie. In 

de volgende paragraaf zal onderzoek op het gebied van sociale informatieverwerking en pesten 

worden besproken. 
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 3.2 Onderzoek naar sociale informatieverwerking en pesten 

 

 In hoeverre pestgedrag samenhangt met een deficiëntie in de sociale informatieverwerking werd 

door Camodeca en collega´s in twee onderzoeken onderzocht. (Camodeca, Goossens, Schuengel en 

Terwogt, 2003; Camodeca, & Goossens, 2005). In het eerste onderzoek van Camodeca et al.(2003) 

hebben ze onderzoek gedaan naar sociale informatieverwerking bij kinderen die pesten. In het 

tweede onderzoek werd de rol van emotie en de sociale informatieverwerking bij het vertonen van 

pestgedrag onderzocht. Bovendien werd in dit onderzoek ook gekeken naar de relatie tussen 

reactieve/proactieve agressie en pesten.  

Het eerste onderzoek (Camodeca et al. 2003) werd uitgevoerd op twee verschillende tijdstippen (T1 

en T2) om de stabiliteit en incidentie van pesten en slachtofferschap te meten. Pesten en gepest 

worden werd op allebei de tijdstippen (T1 en T2) vastgesteld met behulp van een aangepaste versie 

van de Aggression and Victimization scale (AVS). De kinderen werden gevraagd leeftijdsgenoten 

te nomineren als pester of slachtoffer. Op basis van de scores werden vier groepen gevormd, pesters 

(T1 N = 23; T2 N= 18), slachtoffers ( T1 N= 20; T2 N= 13), gepeste pesters (T1 N= 18; T2 N= 7) 

en kinderen niet betrokken bij pesten (T1 N= 175; T2 N= 204). Sociale informatieverwerking werd 

op tijdstip 1 vastgesteld aan de hand van provocatiescenario´s waarbij de kinderen oplossingen 

moesten verzinnen voor verschillende situaties waarin een kind werd gepest. De antwoorden 

werden gescoord als: 1) agressie, 2) assertiviteit, 3) hulp vragen, 4) vermijding en 5) irrelevant. Op 

tijdstip 2 werd sociale informatieverwerking gemeten door middel van dubbelzinnige scenario´s 

waarbij de kinderen intenties en emoties moesten toekennen aan een dader. De antwoorden hierbij 

konden gescoord worden als: 1) vijandig, 2) schuld, 3) boosheid en 4) vergelding. De kinderen 

hadden op tijdstip 1 een gemiddelde leeftijd van 8 jaar.  

Uit de resultaten van dit onderzoek werd een significant verschil gevonden tussen pesters en 

kinderen niet betrokken bij pesten (T1). Kinderen die pesten genereerden significant minder 

assertieve antwoorden op de provocatiesituaties (stap vier uit het SIP-model). Dit verschil verdwijnt 

echter als pesters tijd krijgen voor reflectie. Op de dubbelzinnige situaties (T2) bleek het groepje 

kinderen, dat als gepeste pesters was beoordeeld, de situaties als significant vijandiger te 

interpreteren (stap 2 uit het SIP- model) en waren significant meer wraakzuchtig (stap 4 uit het SIP- 

model) dan kinderen niet betrokken bij pesten. Er werden geen significante verschillen gevonden 

tussen de groepen pesters en slachtoffers en kinderen niet betrokken bij pesten.  
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In het tweede onderzoek van Camodeca en Goossens (2005) wordt de rol van emotie, reactieve/ 

proactieve agressie en sociale informatieverwerking in het vertonen van pestgedrag onderzocht. 

Pestgedrag en gepest worden werd vastgesteld door middel van ´the Participants Role Scales´ (PRS) 

op basis van nominatie door klasgenoten. Reactieve en proactieve agressie werd gemeten door 

middel van´the Reactive and proactive Aggression questionnaire´(REPRO). Sociale 

informatieverwerking werd op verschillende manieren geoperationaliseerd. Om stap 1, 2 en 3 van 

het SIP-model en de emoties boosheid en verdriet te meten werden vier scenario´s gebruikt. 

Vragenlijsten werden gebruikt om ´eigen –doeltreffendheid´ en ´verwachte uitkomst´ te meten. 

Deze vragenlijsten moesten respons- selectie stap 5 uit het model weergeven. Door middel van de 

PRS-scale werden zes rollen gevonden. Namelijk: Pester, volgeling, slachtoffer, verdediger, 

buitenstaander en niet betrokkenen. De zes groepen verschilden niet significant van elkaar op stap 1 

(coderen) uit het SIP-model. Kinderen die pesten en slachtoffers scoorden significant hoger op 

vijandige interpretatie (stap 2 uit het SIP- model) in vergelijking met de andere groepen. Pesters en 

slachtoffers scoorden significant hoger op de emotie boosheid en pesters kozen significant vaker 

voor wraak (stap 3) in vergelijking met de andere groepen. Pesters, slachtoffers en volgelingen 

bleken het significant makkelijker te vinden om agressie te gebruiken (stap 5) dan verdedigers, 

buitenstaanders en niet betrokkenen. Een positieve correlatie werd gevonden tussen pestgedrag en 

reactieve en proactieve agressie terwijl gepest worden alleen positief correleerde met reactieve 

agressie.  

 

Onderzoek naar sociale informatieverwerking bij kinderen die pesten lijkt enige steun te bieden aan 

de deficiëntie theorie, maar de resultaten zijn gemengd. Uit het eerste onderzoek van Camodaca et 

al.(2003) bleek dat de groep gepeste pesters met name fouten maken in het interpreteren van sociale 

informatie, stap twee uit het SIP-model en in het construeren van reactiemogelijkheden, stap vier uit 

het SIP-model. Pesters bleken moeite te hebben met het generen van assertieve antwoorden maar dit 

verschil verdwijnt echter nadat de kinderen meer tijd kregen voor reflectie. In het tweede onderzoek 

van Camodeca et al. (2005) bleek pestgedrag samen te hangen met fouten die in stap 2 

(interpretatie), stap 3 (kiezen van wraak) en stap 5 (responsselectie, het kiezen van agressieve 

reacties) ontstaan. Dit komt niet overeen met de resultaten uit het eerste onderzoek. Een groot gemis 

in het laatste onderzoek van Camodeca et al. (2005) is dat er geen onderzoeksgroep gepeste pesters 

is gevormd. Dat is echter wel nodig om de onderzoeken met elkaar te kunnen vergelijken. Dit 

betekent dat kinderen die normaal gezien tot deze groep zouden behoren waarschijnlijk tussen de 
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groep pesters en slachtoffers zijn verdeeld. Dit zou een oorzaak kunnen zijn van de verschillende 

resultaten. Concluderend kan worden gesteld dat gepeste pesters fouten maken in de sociale 

informatieverwerking wat waarschijnlijk de oorzaak is van hun pestgedrag. Wat betreft pesters zijn 

de resultaten gemengd en kan niet worden uitgesloten dat pestgedrag bij deze groep mogelijk 

ontstaat als gevolg van een andere oorzaak dan deficiëntie in de sociale informatieverwerking. De 

resultaten van het eerste onderzoek van Camodeca et al. (2003) lijken steun te bieden aan de 

aanhangers van Theory of mind en pesten. Volgens de aanhangers van deze visie ontstaat pesten 

niet als gevolg van een deficiëntie maar is er sprake van een intentie en kunnen kinderen die pesten 

sociale informatie nauwkeurig verwerken. Vraag is hoe en waarom competente sociale cognities 

kunnen resulteren in incompetent gedrag? In de volgende paragraaf zal ik proberen antwoord te 

vinden op deze vraag door te kijken naar de samenhang tussen theory of mind en pesten.  

 

 

3.3 Theory of mind en pesten 

 

Een tweede model binnen de sociale cognitie is de theory of mind. Het begrip theory of mind 

(TOM) is afkomstig van Premack en Woodruff (1978) en verwijst naar het vermogen om mentale 

toestanden aan zichzelf en anderen toe te schrijven ten einde gedragingen te verklaren en te 

voorspellen en op basis daarvan te anticiperen op gedrag van anderen. Het is het inzicht dat 

menselijk gedrag wordt gestuurd door mentale toestanden, zoals ´beliefs´ (gedachten, 

verwachtingen), ´desires´ (verlangens, voorkeuren) en intenties en niet door een objectieve 

werkelijkheid. Met TOM wordt dus eigenlijk een basaal inlevingsvermogen bedoeld (Kievit, Tak en 

Bosch, 2009). De ontwikkeling van dit inzicht is een belangrijk onderdeel van het menselijke 

vermogen en is van fundamenteel belang voor een goed begrip van de sociale wereld (Sutton, Smith 

and Swettenham, 1999). Voor een goed begrip van de sociale wereld is ´rolneming’ van belang, dat 

is het zich kunnen verplaatsen in de gedachten en gevoelens van een ander. De vaardigheid om 

perspectief te kunnen nemen is een voorwaarde voor een positieve interactie en voor een adequate 

probleemoplossing alsmede voor probleemoplossend denken (Steerneman, 2000).  

 Emotieherkenning is een andere voorwaarde voor de ontwikkeling van TOM. Met 

emotieherkenning wordt bedoeld de waarneming en interpretatie van de eigen innerlijke toestand  

en die van anderen. Als de eigen emoties en die van anderen niet adequaat worden geïnterpreteerd 

ontbreekt de basis van TOM en vervalt de mogelijkheid van sociaalsensitief gedrag (Steerneman, 
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2000). Het nauwe verband tussen theory of mind en sociale vaardigheden is aangetoond door 

onderzoek bij mensen met autisme (Langdon, 2003). Het is bekend dat mensen die aan autisme 

lijden ernstige tekortkomingen hebben bij het begrijpen van de emoties van anderen en het 

interpreteren van sociale situaties (Paal & Bereczkei, 2007). Een aantal theoretici kennen deze 

deficiëntie toe aan een slecht functionerende theory of mind (Baron- Cohen, Leslie, & Frith, 1985; 

zie Paal & Bereczkei, 2007). Een geavanceerde theory of mind brengt twee, op het eerste gezicht 

tegenstrijdige, voordelen op het gebied van inter-persoonlijke relaties. Ten eerste wordt het 

makkelijker om met anderen samen te werken. Ten tweede wordt het makkelijker mentale 

toestanden van anderen te interpreteren en zo anderen te manipuleren om eigen doelstellingen te 

bereiken (Paal & Bereczkei, 2007). Hoewel er niet veel onderzoek is gedaan naar de relatie tussen 

sociale intelligentie en pesten, bestaat er enige aanwijzing dat pestgedrag niet altijd een kwestie is 

van een deficiëntie in de sociale informatieverwerking. De resultaten uit een experiment van Sutton, 

Smith en Swettenham (1999) ondersteunen dat er in sommige gevallen van pesten sprake is van een 

geavanceerde theory of mind. 

In dit onderzoek werd met behulp van de PRS de mate van betrokkenheid bij pesten en gepest 

worden vastgesteld. Uit de resultaten van deze vragenlijst werden zes groepen onderscheiden, 

pesters (N= 25), bekrachtigers (N= 15), assistenten (N=12), verdedigers (N=85), buitenstanders 

(N=21), en slachtoffers (N= 35). Sutton et al. (1999) vonden dat 7 – 10 jarige pesters beter 

presteerden dan slachtoffers en volgelingen op een sociale cognitieve taak, die het begrip vereiste 

van de geestelijke toestanden en emoties van een persoon uit een verhaal. Uit het resultaat van dit 

onderzoek bleek dat pesters significant hoger scoorden op sociale cognitie en emotieherkenning dan 

volgelingen (bekrachtigers en assistenten), slachtoffers en verdedigers, maar niet significant hoger 

dan buitenstaanders. Pestgedrag bleek sterk te correleren met sociale cognitie. Evenals Sutton et al. 

(1999) vond Gini (2006) een positieve correlatie tussen pesten en het vermogen om de mentale 

gevoelswereld van een ander te begrijpen. In dit onderzoek werd door middel van 15 korte verhalen 

het begrip van emoties en cognities bij 8-11 jarige kinderen onderzocht. Kinderen die pesten bleken 

geen moeite te hebben met het begrijpen van intenties, overtuigingen en bedoelingen die gepaard 

gaan met bepaald gedrag van anderen.  

Uit bovenstaande onderzoeken lijkt een samenhang tussen TOM en pestgedrag te bestaan. In 

hoeverre het hierbij gaat om een causaal verband tussen TOM en pestgedrag, lijkt dit causale 

verband niet plausibel. Volgens Sutton (1999) kan TOM op zichzelf namelijk niet voorspellen wie 

wel en wie geen pester wordt. Dit omdat sommige pesters niet over een goede TOM beschikken, en 
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sommige kinderen een geavanceerde TOM hebben maar deze niet gebruiken om te pesten. De 

oorzaak waardoor sommige kinderen met een hoge sociale cognitie toch pesten moet wellicht 

gezocht worden buiten de sociale cognitie. Volgens Sutton et al. (1999) ontstaat pestgedrag bij deze 

groep pesters wellicht als gevolg van gebrek aan empathie. Zij ervaren wel de emoties van andere 

kinderen maar willen of kunnen niet toegeven aan deze emoties. (Sutton et al., 1999). Emoties 

zouden dan belangrijk zijn bij het ontstaan van pestgedrag. Gebrek aan morele emoties en empathie 

zou mogelijk een oorzaak kunnen zijn van het ontstaan van pestgedrag.  

 

 4. De samenhang tussen morele emoties, empathie en pesten. 

 

Morele emoties zijn gevoelens die optreden wanneer een morele norm is overtreden.  

In ontwikkelingspsychologische literatuur wordt steeds meer aandacht besteed aan de morele 

emoties schuld en schaamte en de rol van deze emoties bij pestgedrag (Menesini & Camodeca, 

2008).  

Schaamte en schuld kunnen beschouwd worden als bemiddelaars van het geweten, morele 

redenering en prosociaal gedrag (Gini, 2006; Menesini & Camodeca, 2008).  

Het gevoel van schaamte ontstaat wanneer ons gedrag door anderen wordt afgekeurd.  

Gevoelens van schuld ontstaan wanneer wij begrijpen dat ons gedrag iemand anders aan het lijden 

heeft gebracht. Het gaat gepaard met gevoelens van spanningen en spijt en deze gevoelens 

stimuleren niet om morele regels te overtreden, ook wel morele transgressie genoemd (Menesini & 

Camodeca, 2008).   

Bij een overtreding van de morele regels kan de dader gevoelens van schuld en schaamte ervaren of 

gevoelens van trost op zijn succes. In het geval de dader zich trost voelt, kan dit een teken zijn van 

morele terugtrekking en een tekort aan besef van persoonlijke verantwoordelijkheid (Gini, 2006). 

Volgens Bandura (1991) is het proces van morele terugtrekking een uiting van de behoefte om de 

morele controle te deactiveren teneinde het gedrag te rechtvaardigen. Op deze manier beschermt de 

persoon zichzelf tegen de negatieve gevoelens schuld en schaamte die normaal gezien na immoreel 

gedrag ontstaan (Bandura, 1991 in Gini, 2006). De rol van morele emoties en morele terugtrekking 

in relatie tot pestgedrag is door een aantal onderzoekers onderzocht.    

Menesini, Sanchez, Fonzi Ortega, Costabile en Feudo (2003) onderzochten de morele emoties 

schaamte en schuld en morele terugtrekking in relatie tot pestgedrag. In dit onderzoek werden de 

emoties schaamte en schuld gezien als een gevoel van verantwoordelijkheid, terwijl trots en 
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onverschilligheid gezien werden als morele terugtrekking. Aan het onderzoek namen 1173 kinderen 

deel. Met behulp van de PRQ werd pesten of gepest worden gemeten. Uit de resultaten werden de  

volgende groepen gevormd: Pesters (N= 50), slachtoffers (N= 50) en buitenstaanders (N= 74). 

Morele emoties werden getest door middel van de Scan Bullying Test (Almeida et al. 2001; zie 

Menesini et al. 2003). De kinderen kregen stripverhalen van pesterijen te zien en werden gevraagd 

hoe zij zich zouden voelen (schuld, schaamte, trots of onverschillig) als zij de pester in het verhaal 

zouden zijn. Het toekennen van schuld en schaamte aan de pester uit het verhaal werd gezien als 

morele verantwoordelijkheid, het toekennen van trots en onverschilligheid werd gezien als morele 

terugtrekking van het slachtoffer uit het verhaal. De kinderen werden vervolgens gevraagd naar de 

motieven voor het toekennen van de emoties die ze hadden gekozen. Op basis van Piaget en 

Kohlberg´s theorieën werden de motieven voor het kiezen van morele verantwoordelijkheid 

gecategoriseerd in drie categorieën: 1) egocentrische verantwoordelijkheid (vermijding van straf en 

negatieve gevolgen voor zichzelf), 2) conventionele regels (regels en normen van de groep) en 3)  

empathie (het vermogen om perspectief te nemen). Bandura identificeerde drie mechanismen als 

belangrijk bij morele terugtrekking: 1) egocentrische terugtrekking (het kind focust zich op de  

persoonlijke voordelen en negeert de negatieve gevolgen van het slachtoffer), 2) afwijken van de  

regels (de antwoorden wijken af van de sociaal norm) en 3) ontbreken van empathie (het ontbreken 

van empathie en het vermogen om het slachtoffer als een persoon te zien die gevoelens heeft). De 

motieven die de kinderen gaven voor morele terugtrekking werden in deze mechanismen 

onderverdeeld. Uit de resultaten bleken geen significante verschillen van morele 

verantwoordelijkheid tussen pesters, slachtoffers en buitenstaanders. Significante verschillen 

werden wel gevonden bij morele terugtrekking. Bij buitenstaanders en slachtoffers was de kans om 

morele terugtrekking toe te kennen significant kleiner dan bij de pesters. Pesters bleken significant 

meer de emoties van trots en onverschilligheid aan te geven dan slachtoffers en buitenstaanders. 

Voor buitenstaanders en slachtoffers was de kans significant kleiner dan voor pesters om 

egocentrische verantwoordelijkheid als motief te noemen om de emoties schuld en schaamte toe te 

kennen.   

Kinderen die pesten vertoonden hogere niveaus van morele terugtrekking in vergelijking met 

slachtoffers en kinderen niet betrokken bij pesten. Als motief voor morele terugtrekking en 

verantwoordelijkheid geven ze een egocentrisch redenering. Persoonlijke motieven en de voordelen 

van het pestgedrag zijn voldoende om nadelig gedrag te rechtvaardigen. In een recenter onderzoek 

van Gini (2006) werd ook een verband aangetoond tussen pesten en morele terugtrekking. In dit 
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onderzoek werd door middel van 15 korte verhalen het begrip van emoties en cognities bij 8-11 

jarige kinderen onderzocht. Met behulp van de PRQ werden zes onderzoeksgroepen gevormd: 

Pesters, assistenten, bekrachtigers, verdedigers, buitenstaanders en slachtoffers.In iedere groep 

zaten 34 kinderen (17 meisjes en 17 jongens).   

Uit de resultaten werd een positieve correlatie gevonden tussen morele terugtrekking en pesters, 

bekrachtigers en assistenten. Een negatieve correlatie werd gevonden tussen morele terugtrekking 

en verdedigers en buitenstaanders.   

Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat morele emoties een belangrijke rol spelen bij 

gedragsregulatie. Kinderen die meer schuld en schaamte ervaren van hun gedrag zijn minder 

geneigd deel te nemen aan pesten en meer betrokken bij prosociaal gedrag dan kinderen die minder 

gevoelig zijn voor morele sensibiliteit. Een belangrijke emotie die nauw verband houdt met morele 

emoties is empathie. Welke rol speelt empathie in dit geheel? Om in te zien dat iemand een 

slachtoffer is, moet het kind zich in kunnen leven in het gevoel van de ander. Hiervoor is 

empathisch vermogen nodig (Kerig & Wenar, 2006). 

Empathie wordt gekenmerkt door het vermogen zich in te leven in het gevoel van een ander. 

Hoffman (1984) spreekt van empathisch en sympathisch verdriet. Onder empathisch verdriet wordt 

verstaan dat het kind de negatieve gevoelens van de ander deelt, maar door die vervelende 

gevoelens belemmerd wordt in het geven van hulp. Wanneer de negatieve gevoelens aanzetten tot 

prosociaal gedrag, waarbij een kind het slachtoffer wil helpen, spreekt Hoffman van sympathisch 

verdriet (Kerig & Wenar, 2006). Lemerise en Arsenio (2000) suggereren dat tekorten in empathie 

en emotionele regulatie bijdragen aan gedragsproblemen zoals agressie. Inderdaad is uit onderzoek 

geconstateerd dat proactieve en reactieve adolescenten verschillen in het tonen van emoties wanneer 

ze zich agressief gedragen. Proactieve agressie is gekenmerkt door plezier en stimulatie en houdt 

weinig emotionele intensiteit in. Ook zijn er lagere niveaus van medeleven in reactie op het 

emotionele leed van anderen (Mayberry & Espelage, 2007). De literatuur ondersteunt dus de 

gedachte dat proactieve en reactieve agressie verschillende sociaal cognitieve en emotionele 

processen betreffen.  

De relatie tussen empathie en agressie is uitgebreid onderzocht. Empathische responsiviteit blijkt te 

werken als een rem op agressief gedrag door de anticipatie van de negatieve gevolgen van eigen 

gedrag jegens een andere persoon (Hoffman, 2000; in Gini, Albierto & Altoe, 2007). Hoge niveaus 

van empathische responsiviteit blijken prosociaal gedrag te verhogen (Hoffman, 2001; zie Gini et 

al. 2007). Empathie vermindert agressief gedrag door middel van twee verschillende mechanismen. 



 17

Het eerste mechanisme is gerelateerd aan de cognitieve component van empathie en werkt door het 

vermogen om perspectief te nemen. Het tweede mechanisme heeft te maken met de emotionele 

component van empathie. Het vermogen om de gevoelens van een ander te delen werkt als een rem 

op agressief gedrag. De reden hiervoor is dat pesters door dit vermogen de emotionele stress, die 

veroorzaakt wordt door de situatie, willen voorkomen of het lijden van het slachtoffer willen 

reduceren (Gini et al., 2007). Weinig onderzoeken hebben de relatie tussen pesten en empathische 

responsiviteit tot onderwerp. Endresen en Olweus (2001) vonden een zwakke negatieve relatie 

tussen empathie en pesten. Hoe meer empathie hoe minder de kinderen in dit onderzoek geneigd 

waren deel te nemen aan pesten. Een mogelijke verklaring van de, hier gevonden, zwakke relatie 

tussen empathie en pesten is dat gebruik werd gemaakt van door de ondervraagden zelf in te vullen 

vragenlijsten voor pestgedrag. Dit heeft mogelijk geleid tot sociaal wenselijke antwoorden op deze 

vragenlijsten. In een recenter onderzoek door Gini et al. (2007) werd gebruik gemaakt van door 

klasgenoten ingevulde vragenlijsten om de relatie tussen empathische responsiviteit en pesten bloot 

te leggen. In dit onderzoek bleken lage niveaus van empathische responsiviteit bij jongens 

geassocieerd te zijn met betrokkenheid bij pesten. Empathie was positief geassocieerd met 

prosociaal gedrag en verdediging van slachtoffers. Evenals Gini et al (2007) vonden Mayberry en 

Espelage (2007) een positieve relatie tussen empathie en prosociaal gedrag en verdedigingsgedrag 

bij adolescenten. In dit onderzoek bleek ook dat jongens lager scoorden op empathie dan meisjes.  

Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat er een correlatie bestaat tussen empathie en pesten. 

Kinderen die meer empathie hebben, blijken minder betrokken bij pesten dan kinderen die lager 

scoren op empathie.  
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Conclusie 

 

De centrale vraag die ik heb geprobeerd te beantwoorden in deze these was “Zijn kinderen 

die pesten sociaal meer of minder ontwikkeld dan hun leeftijdsgenoten?” Binnen sociale cognitie 

bestaan er twee prominente theorieën die het pestgedrag van kinderen proberen te verklaren. Het 

model van sociale informatieverwerking (SIP-model) en het model van Theory of mind (TOM). 

Aanhangers van het SIP-model zien pestgedrag als een tekort in een of meerdere stappen van het 

SIP- model. Resultaten tonen aan dat gepeste pesters sociale informatie sneller als vijandig 

interpreteren, wat waarschijnlijk het gevolg is van het kiezen voor een agressieve respons. Dat 

pestgedrag ontstaat als gevolg van een deficiëntie in de sociale informatie verwerking lijkt voor 

deze groep te kloppen. Echter de resultaten wat betreft het pestgedrag van pesters zijn gemengd en 

het kan niet worden uitgesloten dat pestgedrag bij deze groep mogelijk niet als gevolg van een 

deficiëntie ontstaat maar mogelijk door een geheel andere oorzaak. 

.  

Aanhangers van het tweede model veronderstellen, in tegenstelling tot het eerste, dat sommige 

kinderen die pesten dit intentioneel doen. Zij veronderstellen dat sommige pesters zeer bekwaam 

zijn in sociale situaties, maar dat ze hun sociale intelligentie gebruiken voor eigen doeleinden. Uit 

onderzoek bleek een positieve correlatie te bestaan tussen pesten en sociale intelligentie. Kinderen 

die pesten bleken geen moeite te hebben met het begrijpen van intenties, overtuigingen en 

bedoelingen die gepaard gingen met bepaald gedrag van anderen. Het antwoordt op de vraag hoe 

sociale intelligentie kan resulteren in incompetent gedrag werd gezocht in de emoties rond morele 

transgressie en empathie. Uit de besproken resultaten bleek pestgedrag gepaard te gaan met morele 

transgressie. Kinderen die pesten toonden meer trots en onverschilligheid in vergelijking met 

slachtoffers en kinderen niet betrokken bij pesten.  

Omdat empathie nauw verbonden is met de morele emoties werd ook gekeken in hoeverre 

pestgedrag ontstaat als gevolg van een gebrek aan empathie. Uit de besproken onderzoeken werd 

een correlationeel verband aangetoond tussen pesten een empathische responsiviteit. Kinderen die 

meer empathie hebben blijken minder betrokken te zijn bij pesten dan kinderen die lager scoren op 

empathie.  

 Concluderende en als antwoord op de vraagstelling kan gesteld worden dat er in deze 

these twee mogelijke oorzaken zijn gevonden van pesten bij kinderen. De eerste oorzaak is dat 

kinderen die pesten minder sociaal ontwikkeld zijn dan hun leeftijdsgenoten, waardoor ze fouten 
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maken in de sociale informatieverwerking en met pestgedrag reageren. De andere is dat er soms bij 

pestgedrag sprake is van kinderen die sociaal meer ontwikkeld zijn dan hun leeftijdsgenoten, maar 

mogelijk vanwege een gebrek aan empathie of morele emoties hun sociale intelligentie omzetten in 

antisociale gedrag.  

 De bovenstaande resultaten zijn belangrijk met het oog op interventies voor 

pestgedrag bij kinderen. Vanuit het kader van interventies is het belangrijk te identificeren waaruit 

het pestgedrag ontstaat. Ontstaat het gedrag vanwege een deficiëntie in de sociale 

informatiewerking dan is het belangrijk deze kinderen te trainen in sociale cognities teneinde 

pestgedrag te reduceren en te voorkomen. Ontstaat pestgedrag echter bij kinderen met een hoge 

sociale cognitie met gebrek aan empathie of morele emoties, dan is het belangrijk deze kinderen te 

trainen in morele sensibiliteit en empathische responsiviteit.  

Dat pesten bij kinderen kan ontstaan vanwege andere factoren dan de 

bovengenoemde, zoals hechting of opvoeding, is echter niet onaannemelijk. Opvoeding en hechting 

zijn bijvoorbeeld belangrijke factoren in de ontwikkeling van morele emoties en empathie en 

kunnen daarom een indirecte rol spelen in het ontstaan van pestgedrag.  

 Omdat weinig onderzoek is gedaan naar het verband tussen sociale intelligente 

pesters, morele emoties en empathie zou toekomstig onderzoek gericht dienen te worden op de 

verder exploratie van het verband tussen pesters met een hoge sociale intelligentie en de emoties 

rond morele transgressie en empathie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel van het onderzoek:  
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Nederlands: Hebben pesters met een excellente theory of mind gebrek aan empathie?  
 
Engels       :     Do bullies with a good theory of mind lack empathy? 
 
Samenvatting 
 

Pesten is de meest voorkomende vorm van agressie tussen schoolgaande kinderen. Pesten 

tussen kinderen is geen nieuw fenomeen, maar is voor veel kinderen een terugkerende gebeurtenis. 

Interventies hebben als doel pesterijen tussen kinderen te stoppen. Hoewel interventies wel enig 

succes hebben gehad is het uiteindelijk niet gelukt om het pesten te stoppen maar slechts te 

reduceren met ongeveer 50 procent (O’Brennan, Bradshaw & Sawyer, 2007). Ongeveer 50 procent 

van de pesterijen blijven doorgaan ongeacht intensieve pogingen pesten tussen kinderen te stoppen. 

Oorzaken van pestgedrag worden onder andere gezocht in de sociale cognitie en zijn gebaseerd op 

de veronderstelling dat sociale cognitie de factor is die tot sociaal gedrag leidt (Crick & Dodge, 

1994). Onderzoek naar sociale informatieverwerking heeft aangetoond dat pesters mogelijk sociale 

informatie inadequaat verwerken (Camodeca & Goossens, 2005). Ander onderzoek heeft echter 

aangetoond dat in sommige gevallen bij pesten sprake is van een intentie en dat sommige kinderen 

die pesten sociale informatie nauwkeurig verwerken (Sutton, Smith & Swettenham, 1999). 

Pestgedrag is dan mogelijk eerder een gebrek aan empathie dan het gevolg van een foutieve 

informatieverwerking. Oorzaken van pestgedrag dienen dus ook buiten de sociale cognitie te  

worden gezocht. Onderzoeken naar de relatie tussen empathie en pesten hebben een correlationeel 

verband aangetoond. Kinderen die meer empathie hebben blijken minder betrokken te zijn bij 

pesterijen dan kinderen die lager scoren op empathie (Gini, 2006).  

In dit onderzoek wordt onderzocht of pesters met een hoge sociale intelligentie (TOM) een 

gebrek aan empathie hebben. Verwacht wordt dat binnen de groep van pesters verschillende niveaus 

van TOM gevonden worden. Verwacht wordt dat kinderen met een hoge empathie score significant 

minder betrokken zijn bij pesterijen dan kinderen met een lage score op empathie. Verwacht wordt 

dat pesters met een hoge TOM score laag scoren op empathie. Verwacht wordt dat kinderen met 

een lage TOM score en een lage empathie score meer betrokken zijn bij pesterijen dan kinderen met 

een hoge score op empathie en TOM.  

 

 

 
 

Methode 
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Proefpersonen 
 
 De kinderen die meedoen aan het onderzoek worden gezocht in het reguliere 

basisonderwijs in de groepen 5, 6, 7 en 8. Zij zullen in de leeftijd van 8 tot en met 11 jaar oud zijn. 

Voor dit onderzoek wordt getracht om minimaal 30 kinderen in de experimentele groep en 30 

kinderen in de controle groep te realiseren.  

Zowel van de ouders als van het hoofd van de school zal voorafgaande aan het onderzoek 

schriftelijk toestemming worden gevraagd. De kinderen en ouders zullen vervolgens schriftelijk 

geïnformeerd worden over het onderzoek.   

 

Materiaal 
 

Aggression and Victimization Scale 

 

De afhankelijke variabele (Pesten of niet pesten) wordt gemeten met behulp van de 

Nederlandse versie van de Aggression and Victimization Scale (Perry, Kusel & Perry, 1988). Deze 

vragenlijst bestaat uit zeven agressie items, zeven slachtoffer items en 12 vulitems. Aan de kinderen 

wordt daarbij gevraagd om klasgenoten te nomineren die het gedrag vertonen zoals dat in het item 

wordt beschreven. Voor elk kind wordt een gemiddelde score berekend. De vragenlijst werd 

gebruikt in het onderzoek van Camodeca et al. (2003) en bleek een hoge betrouwbaarheid te 

hebben. Cronbach’s alpha was voor de agressie schaal 0.90 en voor de slachtoffer schaal 0.89. 

Camodeca et al (2003) konden met behulp van deze vragenlijst vier onderzoeksgroepen 

onderscheiden namelijk pesters, gepeste pesters, slachtoffers en niet betrokkenen bij pesterijen. 

In dit onderzoek zullen met behulp van bovengenoemde vragenlijst alleen kinderen die 

pesten (experimentele groep) en kinderen die niet betrokken zijn bij pesterijen (controle groep) 

worden geselecteerd en opgenomen.   

Om een steekproef van minimaal 30 kinderen in de experimentele groep en minimaal 30 

kinderen in de controle groep te realiseren zal de aggression en victimization scale worden 

afgenomen bij een grote steekproef (N= 400) van kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van  meerdere 

basisscholen. Op basis van eerder onderzoek (Camodeca et al. 2003; 2005) wordt verwacht dat 

ongeveer 8.7 % van de kinderen in de categorie pesters zullen vallen en ongeveer 13,2 % van de 

kinderen niet betrokken zullen zijn bij pesterijen. Dit betekent dat op basis van 400 kinderen een 
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experimentele groep van ongeveer 34 kinderen verwacht kan worden en een controle groep van 

ongeveer 52 kinderen.   

 
TOM- test 
 
Om de sociale cognitie van kinderen te analyseren wordt gebruik gemaakt van de TOM-R 

ontwikkeld door Steerneman, Meesters en Muris (2000). Het doel van de TOM-test is het meten 

van het begrip Theory of mind. De test is een interview en is geschikt voor kinderen tussen 5 - 12 

jaar oud. De test meet in welke mate kinderen beschikken over sociaal begrip, sociaal inzicht en 

sociale sensitiviteit. Het interview bestaat uit 20 items. De items beslaan meerdere onderdelen 

waarbij vragen, verhaaltjes en opdrachten aan het kind worden voorgelegd. De TOM-test meet de 

drie stadia waarlangs de theory of mind zich ontwikkelt. Als eerste wordt het stadium vóór TOM 

gemeten; perceptie, emotieherkenning, imitatie, doen- alsof en het onderkennen van het verschil 

tussen de tastbare werkelijkheid en de mentale representatie daarvan. Als tweede wordt de eerste 

manifestatie van TOM gemeten, hieronder vallen ‘first order belief’ en begrip van misleiding, ‘false 

belief’. Als derde wordt het hoogste niveau van theory of mind gemeten waaronder metacognitief 

denken (second order belief) en het begrip van complexe humor worden verstaan. De antwoorden 

op de vragen kunnen aan de hand van een antwoord model als ‘goed’ (1 punt) of ‘fout’ (0 punt) 

gescoord worden. De totale score is opgebouwd uit drie somscores. De eerste score heeft betrekking 

op het eerste stadium van de TOM: perceptie, emotieherkenning, imitatie en doen- alsof. De tweede 

score heeft betrekking op First order en false order beliefs. De derde score heeft betrekking op 

second order beliefs en het begrijpen van humor/ironie. Als een kind een hoge score behaalt op de 

test is er waarschijnlijk sprake van een hoog ontwikkelde theorie of mind.  

Steerneman, Meesters en Muris (2002) hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van de TOM-test. Voor de gehele TOM-test en voor de drie subschalen lijken de 

interne consistentie, de test-hertest betrouwbaarheid, de inter-beoordelaars-betrouwbaarheid, de 

construct validiteit en de discriminante validiteit van goede kwaliteit.  

Voor de interne consistentie werd gekeken naar drie verschillende groepen kinderen namelijk 

basisschoolkinderen, kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis en kinderen die verwezen 

waren naar een RIAGG. Voor deze drie groepen zijn Cronbach alpha’s respectievelijk voor de 

totale TOM-test en voor stadium 1, stadium 2 en stadium 3 als volgt:  

Normale basisschool kinderen (N= 70): 0.92, 0.84, 0.86 en 0.85 

Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis: (N= 30): 0.82, 0.95, 0.97 en 0.95 
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Kinderen verwezen naar RIAGG (N= 32): 0.80, 0.72, 0.79 en 0.78. De 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was hoog: 0.87. De construct validiteit, discriminante validiteit 

en concurrente validiteit lijken goed.  

 

Bryant’s Empathy index 

 

In dit onderzoek wordt de empathie gemeten door gebruik te maken van een Nederlandse 

vertaling van Bryant’s (1982) empathy index for Children and Adolescents. De vragenlijst is 

geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder. De vragenlijst bestaat uit 22 items met twee antwoord 

categorieën (ja/nee). Empathische antwoorden krijgen de score 1 terwijl niet empathische 

antwoorden de score 0 krijgen. Uit een factoranalyse van Wied et al. (2007) blijkt de vragenlijst uit 

twee factoren te bestaan. De eerste factor hebben ze “empathisch verdriet” genoemd en bestaat uit 

zeven items (vragen) die gevoelens ten aanzien van het verdriet van een ander kind meten. De 

tweede factor bestaat uit vijf items en meet de houding ten opzichte van emotioneel gedrag. De 

betrouwbaarheid van de eerste factor lijkt goed, Cronbach’s α = 0.76, maar voor de andere factor is 

die laag te noemen, α = 0.59.  Desondanks zal de vragenlijst wel in dit onderzoek gebruikt worden 

aangezien de Empathie lijst in andere studies wel valide bleek te zijn (Bryant, 1982) en ruimschoots 

wordt gebruikt. 

 

Procedure 

 

De kinderen die opgenomen worden in het onderzoek krijgen eerst een uitleg van het 

vervolg van het onderzoek en wat hen te wachten staat. Vervolgens zullen de kinderen een uitleg 

krijgen bij het invullen van de empathievragenlijst met een voorbeeld item en de 

antwoordmogelijkheden. De vragenlijst zal in de groepen afgenomen worden en de kinderen krijgen 

hiervoor 20 minuten de tijd.  

Tijdens het volgende meetmoment wordt steeds een kind naar een aparte ruimte gebracht om 

het interview (TOM-R) individueel af te nemen. De afnameduur van het interview bedraagt 

ongeveer 40- 45 minuten. 

 

Statistische analyses 
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De afhankelijke variabele is categorisch met twee categorieën: Pesten of niet pesten. 

De onafhankelijke variabelen TOM en empathie zijn allebei continu.   

Hoofdeffect en interactie-effecten worden geanalyseerd met behulp van een multinominale 

logistische regressie analyse.   

Hypothesen: 

1) Binnen pesters is er een variëteit aan TOM-niveau.  

Uit de test blijkt dat het TOM-niveau geen invloed heeft op pesten. TOM-waarden dienen zowel 

voor pesten als voor niet pesten alle mogelijke waarden te (kunnen) krijgen.   

2) Alle pesters scoren laag op empathie. 

Uit de literatuur blijkt (Gini, 2006) dat pesters lager scoren op empathie dan niet pesters. Uit de 

analyse dient dan te blijken dat pesters significant lager scoren op empathie dan niet pesters. 

3) EM hoog, TOM laag: Geen pesten. 

    EM hoog, TOM hoog: Geen pesten.  

Indien blijkt dat onder deze categorie wel pesters schuilen (hetgeen ik niet verwacht) zal dit 

verklaard kunnen worden door fout(en) in het SIP (Camodeca & Goossens, 2005).  

    EM laag, TOM hoog: Pesten. Voor zover ik heb kunnen ontdekken is hier nog geen onderzoek 

naar gedaan. 

    EM laag, TOM laag: Pesten. Zie boven. 

 



 25

Literatuurlijst 

 

Arsenio, W. F. & Lemerise, E. A (2001). Varieties of childhood bullying: Values, emotion 

processes and social competence. Social Development, 10, 59- 71. 

 

Andreou, E. (2000). Bully/ victims problems and their association with psychological constructs in 

8 to 12 year old greek schoolchildren. Aggressive Behavior, 26, 49- 56.  

 

Brewer, M. B,. & Crano, W. D (1994). Social Psychology. New York: West. 

 

Camodeca, M., & Goossens, F. A. (2005). Aggression, social cognition, anger and sadness in 

bullies and victims. Journal of child psychology and psychiatry, 46, 186-197. 

 

Camodeca, M., & Goossens, F. A., Scguengel, C., & Terwogt, M. M. (2003). Links between social 

information processing in middel childhood and involvement in bullying. Aggressive behavior, 29, 

116-127. 

 

Crick, N. R., & Dodge, K., (1994). A review and reformulation of social- processing mechanisms in 

children´s social adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74- 101. 

 

Crick, N. R., & Dodge, K., (1996). Social- information- processing Mechanisms in Reactive and 

Proactive Agression. Child Development, 67, 993- 1002. 

 

Fekkes, M., Pijpers, F. I. M., & Verloove, S. P. (2005). Bullying: Who does what, when and where? 

Involvement of children, teachers and parents in bullying behavior. Health Education Research, 20, 

81-91.  

 

Gini, G. (2006). Social cognition and moral cognition in byllying: What´s wrong?. Aggressive 

behavior, 32, 558-539. 

 

Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., & Altoe, G. (2007). Does empathy predict adolescents´bullying 

and defending behavior? Aggressive Behavior, 33, 467- 476. 



 26

 

Gladstone, G.L., Parker, G. B., & Malhi, G. S (2006). Do bullied children become anxious and 

depressed adults? A crosssectional investigation of the correlates of bullying and anxious 

depression. Journal of Nervous and Mental Disease, 194, 201- 208.    

 

Griffin, R. S. & Gross, A. M. (2004). Childhood bullying: Current empirical findings and future 

directions for research. Aggression and violent behavior, 9, 379- 400.  

 

Kerig, P. K. & Wenar, C.(2006). Developmental Psychopathology. From infacy through 

adolescence. New York: McGraw Hill. 

 

Kievit, T.H., Tak, J.A & Bosch, J.D. (2009). Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening 

aan kinderen. Utrecht: de Tijdstroom. 

 

Malti, T. (2006). Aggression, self-understanding, and social competence in swiss elementary school 

children. Swiss Journal of Psychology, 65, 81-91. 

 

Mayberry, M.L. (2007). Associations among empathy, social competence & reactive/ proactive 

aggressions subtypes. Journal of Youth Adolescence, 36, 787-798.  

 

Menesini, E., & Camodeca, M. (2008). Shame and guilt as behaviour regulators: Relationship with 

bullying, victimization and prosocial behaviour. British journal of Developmental Psychology, 26, 

183-196. 

 

Menesini, E,. Sanchez, V,. Fonzi, A., Ortega, R,. Costabile, A,. & Feudo, G. L. (2003). Moral 

emotion and bullying: Cross- national comparison of differences between bullies, victims and 

outsiders. Aggressive Behavior, 29, 515- 530.  

 

O´Brennan, L. M., Bradshaw, C. P., & Sawyer, A. L. (2009). Examining developmental differences 

in the sociaal-emotional problems among frequent bullies, victims and bully/ victims. Psychology in 

the Schools, 46, 100 – 115.  

 



 27

Olweus, D. (2003). A profile of bullying at school. Educational leadership, 60, 12-17. 

 

Paal, T., & Bereczkei, T. (2007). Adult theory of mind, cooperation, machiavellianism: The effect 

of mindreading on social relations. Personality and Individual Differences, 43, 541-551. 

 

Perry, D.G., Kusel, S.J. & Perry, L.C. (1988). Victims of peer aggression. Developmentel 

psychology, 24, 807-814. 

 

Rigby, K. (2005). Why do some children bully at school? School Psychology International, 26, 

147- 161.  

 

Steerneman. P., (2000). Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. Apeldorn: 

Garant. 

 

Steerneman. P., Meesters, C. & Muris, C. (2002). TOM Test. Apeldorn: Garant.   

 

Sutton, J., Smith, P. K., & Swettenham, J. (1999). Social cognition and bullying: Social inadequacy 

or skilled manipulation? British Journal of Developmental Psychology, 17, 435-450. 

 

Warden, D., & Mackinnon, S. (2003). Prosocial children, bullies and victims: An investigation of 

their sociometric status, empathy and social problem- solving strategies. British Journal of 

Developmental Psychology, 21, 367-385.  

 

Wied, M. de., Maas. C., Goozen, S. van., Vermande. M., Engels. R., Meeus. W., Matthys. W. & 

Goudena, P. (2007). Bryant’s Empathy Index. A closer examination of its internal structure. 

European Journal of Psychological Assessmen, 23, 99-104. 


